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Art. 1° - A Competição de Futsal será realizada de acordo com as Regras Oficiais da CBFS 

(Confederação Brasileira de Futsal), salvo o estabelecido neste Regulamento. 

Art. 2º - A escola participará, obrigatoriamente, com no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 

(quinze) alunos-atletas e 1 (um) professor ou técnico responsável, por módulo e naipe. 

Art. 3° - As entidades deverão confirmar em formulário próprio, a relação nominal dos 

alunos-atletas no dia estipulado pela Coordenação Geral. 

Art. 4° - A forma de disputa estará condicionada ao número de inscritos.        

Art. 5° - Até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as 

equipes deverão comparecer uniformizadas ao local, com camisas iguais e numeradas. Os 

responsáveis deverão identificar-se ao representante da arbitragem, munidos da relação 

nominal de seus alunos-atletas e respectivos documentos.  

Art. 6° - A bola utilizada na categoria feminina será a MAX 500 e na categoria masculina a 

MAX 1000. 

Art. 7° - Os jogos do módulo I serão disputados em 2 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos 

corridos, com intervalo de cinco minutos entre o 1º e 2º tempo. 

Os jogos do módulo II serão disputados em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos, 

corridos, com intervalo de 5 (cinco) minutos entre o 1º e 2º tempo.  

Na competição feminina, os jogos dos módulos I e II serão disputados em 2 (dois) 

tempos de 15 (quinze) minutos corridos, com intervalo de cinco minutos entre o 1º e 2º 

tempo. 

Art. 8° - As partidas empatadas no tempo regulamentar, quando houver necessidade de um 

vencedor, serão decididas pelos seguintes critérios: 



 

 

I - Cobrança de 03 (três) penalidades máximas alternadas, por atletas diferentes. 

II - Persistindo o empate, cobrança de 01 (uma) penalidade máxima, por atleta que ainda 

não tenha participado da cobrança de penalidades máximas, alternadamente, até que haja 

um vencedor. 

III - As penalidades máximas deverão ser cobradas pelos atletas que constarem na súmula 

de jogo. Os atletas que tenham sido expulsos da partida não poderão cobrar as penalidades 

máximas. 

Art. 9° - O atleta que for expulso de qualquer disputa cumprirá suspensão automática. 

Art. 10° - A pontuação para a classificação geral será a seguinte: 

1º lugar – 13 (treze) pontos; 

2º lugar – 08 (oito) pontos; 

3º lugar – 05 (cinco) pontos; 

4º lugar – 03 (três) pontos; 

5º lugar – 02 (dois) pontos; 

6º lugar – 01 (um) ponto.  


